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 4من  1صفحة 

✤ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 .لتقسيم فلسطين الثالثة عشرةكرى لقيت بمناسبة الذ  من قصيدة أ  الية الت   األبيات ص:ـالن  

 هـــــــــَويَا ق بلَــــــة العََرب  الثَّانيـ      اـــــَط األْنب يَـــــيا َمهب   فلسطيُن ...  (1

ــ  (2  هـــــــــــــــيبَـة األَزل الّسامويا ه    ـــه     ـــــة هللا في أرضــــــويا ُحجَّ

 ـــهــــه العَاليـــــاع جنّتَـــــــكما ب  ــهُ آدُم  ـباعــــــــــــ ــاــــويا قُدًُســ  (3

 اليهـــــــــــبالجَ  (الـــعُْربُ بُه )يلق         -هـــــــخوانـإبين  - وأضحـى ابنُه  (4

 ! ــاويهـــــــلله قد  انحــــدُروا بك    ـرةٍ    ـــــُب في َسكْ رْ ـُن...والعُ ـفلسطي  (5

 ــاغيَــهــــــة البَـــــَزنيٍم، مَن الفئ  ـيمٍ ـــــبكّل  لَئــــــ ـانُ ــــلّزمـَرَماك  ا  (6

به أَلْ ــ)لـ من  وَ   ـذَّاذَهُ ـــــوألـــقَى بك  الدَّهـــــُر ُشــ  (7  (انِّيَهـــــَمــــم تُؤد ِّ

،  ـــهُ ـــــأْنذَالـ صهيـــونَ  وَحـّط ابنُ   (8 ـــك  ـ بأرض   هـــنَاهيـــ ــــرة  ــــــآمِّ

ـ أنا ابنُ   (9 ن أُمَّ َهــا، تَصْ   ةٍ ـــــــالَجــــزائر... م  ابيــــَعلى دَم   ـهـــــعدُ الرَّ

ـنَا...نُقطةُ   (11 ن أَْرض  الق  ـــــــاالن وم  اويـّ  ا...َحَجـرُ وثَوَرتُـــنَ  ط   ـهـــــــــالزَّ

 هـيوحدان  -ائد  ــــــــَوأَسـَمى العَق-  ـدَة  ــــــْحــــوَعقيدتُنَا في الـــَوَرى   (11

ـ ذْ َونُنقــ  ـَانناـــــــأَوَطـــ ـم  ـيَــدًا، نَْحـفُمدُّوا   (12 َن الَهاويـــــــح   هــــَمانَا م 
 

 -فبتصر   -لمفدي زكريا "سهب المقد  الل  " وانمن دي                            

  .لهم وطن الذين الالغرباء  :شاذ    .ج:ُشذَّاذه: لغوي شرح 
                                                  من ال ي عرف له نسٌب، الل ئيم المعروف بلؤمه أو شر ه.  الز نيم:            
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 4من  0صفحة 

✤ 

 األسئلـة:
 (:قطةن 21) البناء الفكــري   -أولا 
، ن موقف العرب من القضية الفلسطينيةثم بي   ص،من خالل الن   ح ذلكوض   .سةفلسطين أرض مقد    (2

 ياسي.عيدين االجتماعي والس  وعواقب ذلك على الص  
وأبرز ما رافقهما من  وضيح،الت  مع  دهماحد  ى. شت   لتهما عواطف  تخل   بارزتين،ص عن نزعتين يكشف الن    (1

  مثيل.عواطف مع الت  
 ا يعكس التزامهم.، مم  طينية اهتمام األدباء العرب في العصر الحديثلسنالت القضية الف  (3

 أشهرأربعة من االلتزام في األدب مع ذكر ف عر   ثم ،لهذا االهتمام؟ عل   هذه القضية كل   هل تستحق  
 .هأدبائ

 قنية.عيا شروط الت  ا مر  صص مضمون الن  لخ    (4
 

 :(قاطن 80) غوي اء الل  ــالبن -ثانيا
 .صمن الن   منهما بأربعة ألفاظ ل لكل  . مث   حقل ديني وآخر سياسي  : ص حقالن دالليانفي الن   (2
  راب:ــاإلع  (1

 الكلمتين اآلتيتين إعراب إفراد:ب أعر  .أ
 امن.الث   اني من البيتطر الث  في الش   "رةــآم" -
 ل من البيت الحادي عشر.طر األو  في الش   "دةــوح" -

 آلتيتين:االجملتين  إعراب بي ن محل    .ب
 ابع.اني من البيت الر  طر الث  " في الش  العرب بهيلق  "  -
 .ابعس  اني من البيت الطر الث  " في الش  هألماني بهلم تؤد  " -

 .ظيفتهاو و  نوعها نامبي   ،منها ه. استخرج أربعة  في بناء نص   بروابط مختلفة   اعراستعان الش    (3
 :بالغة كل منهما سر  و  ي نا نوع  صورتان بيانيتان، اشرحهما، مب اآلتيتين في العبارتين  (4

 طر األول من البيت الخامس.الش  "، في كرة  في س   بُ ر  والعُ " -
 ادس.طر األول من البيت الس  ، في الش  "انُ ــــالز م اك  ــــرم  " -

 

 
 انتهى الموضوع األول
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✤ 

 الثاني الموضوع
 :  الن ص  

 "ّّ ضّّي والحاضّّر والمسّّتقبل بوجّّه ذي تربطنّّي بأهلّّه روابّّط مّّن الماا الجزائّّر فهّّي وطنّّي الخّّاص ال ّّأم 
ّ -كجزء منه -ألجله الروابطخاص، وتفرض عليَّ تلك  ة مّاتي الشخصّي  مقو   كّل   ا خاصّة، وأنّا أشّعر بّأن  فروض 

نّي صّل بّه مباشّرة. وكمّا أن  صّل بشّيء تت  ل مّا تت  فّأرى مّن الواجّب أن تكّون خّدماتي أو  ،  ة منه مباشّرةمستمد  
لى آماله، كذلك ني في حما أردت أن أعمل عمال وجدت  كل   لى آالمه وا  لى حاله وا  لى ماله وا  اجة إليه: إلى رجاله وا 

صّال المباشّر أجّده ا كنّت فّي حاجّة إليّه. هكّذا هّذا االت  ني إذا عملت قد خدمت بعملي ناحيّة أو أكثّر مم ّأجد  
أن  يعمّل لوطنّه ال بّد   ابّن وطّن   كّل   حّال وفّي جميّع األعمّال. وأحسّب أن   بيني وبين وطني الخّاص فّي كّل  

 صال.يجد نفسه مع وطنه الخاص في مثل هذه المباشرة وهذا االت  
             ا علّّى بّّال، ونحّّن فيمّّالنّّا وراء هّّذا الّّوطن الخّّاص أوطانّّا أخّّرى عزيّّزة علينّّا هّّي دائمّّا من ّّ نعّّم إن  

ق خّّدمتنا فّّع والخيّّر مّّن طريّّأن نكّّون قّّد خّّدمناها، وأوصّّلنا إليهّّا الن   ه ال بّّد  نعتقّّد أن ّّ (لوطننــا الخــاص نعمــ )
ذان ما هما والمغرب األوسّط األوطان إلينا هو المغرب األدنى والمغرب األقصى الل   هلوطننا الخاص. وأقرب هذ

ّّ وعقيّّدة   واحّّد لغّّة   وطــن إال   ة ثّّم وطّّن اإلنسّّاني   واإلسّّالمي   الّّوطن العربّّي   ثّّم   ا ومصّّلحة  وآدابّّا  وأخالقّّا  وتاريخ 
ا فّّي وطننّّا ن ّّل  ث  إذا خّّدمنا الجزائّّر. ومّّا م   هّّا إال  شّّيء مّّن هّّذه كل  ي خدمّّة مثمّّرة لالعّّام. ولّّن نسّّتطيع أن نّّؤد  

ن واحد لبيته تتكو   فبخدمة كل   ، كمثل جماعة ذوي بيوت من قرية واحدة إال   -ذي وطن خاص  وكل   -الخاص 
ّّ ،مّّن مجمّّوع البيّّوت قريّّة سّّعيدة راقيّّة ّّع بيتّّه فهّّو ل  يَّ ومّّن ض  بيتّّه  واحّّد بّّأمر وبقّّدر قيّّام كّّل   ،ا سّّواها أضّّيعم 

 . واحد لبيته تشقى القرية وتنحط   ى القرية وتسعد، وبقدر إهمال كل  تترق  
 –معّّاذا بّّا   –وال لإلضّّرار بسّّواها  )فلســنا نخــدمها علــى حســاب  ير ــا(فّّنحن إذا كن ّّا نخّّدم الجزائّّر 

 ولكن لننفعها وننفع ما ات صل بها من أوطان األقرب فاألقرب. "
ل من المجلد الثاني.الجز  عبد الحميد بن باديس،آثار   طالبي، ال عمار إعداد وتصنيف الدكتور ء األو 

 .131،132 ص: ،الشركة الجزائرية م2991ه2421الطبعة الثالثة 
 

 :األسئلة
: ) -أو لا   نقطة( 21البناء الفكري 

حها ثم  بي ن رأيك فيها. ،ذكر الكاتب أسس العالقة بينه وبين وطنه الخاص (2  وض 
د (1 د تلك األوطان  وبي ن الرابط بينها. .األوطان وحث على خدمتها أشار الكاتب إلى تعد   حد 
 ب م  مث ل الكاتب خدمة األوطان؟ هل توافقه؟ عل ل موقفك. (3
 لخ ص مضمون الن ص  وفق تقنية الت لخيص.  (4
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 4من  4صفحة 

✤ 

: -ثانيا  نقاط( 80) البناء الل غوي 

د نوعه وعائده، ومث ل له بمثالين م ،في الفقرة الث انية ضمير بارز (2 ن الفقرة وبي ن وظيفته في بناء حد 
 تراكيبها.

 أعرب الكلمتين اآلتيتين إعراب إفراد: أ. (1
 "ا خاصةفروض   -كجزء منه- ألجله الروابطوتفرض عليَّ تلك : "عبارة في "الروابط" -
 "واحد وطن ما هما والمغرب األوسط إال  "في عبارة:  "وطن" -
 بي ن محل  إعراب الجملتين اآلتيتين: ب.

 الفقرة الثانية.في الواردة  (نا الخاصلوطن نعم ) -
 .األخيرةالفقرة في الواردة  )فلسنا نخدمها على حساب  ير ا( -

 ما:ة كل منهفي العبارتين التاليتين صورتان بياني تان. اذكرهما واشرحهما، ثم  بي ن سر  بالغ (3
    الفقرة الثانية.في الواردة  «لن نستطيع أن نؤدي خدمةا مثمرةا »            
 األخيرة.الفقرة في الواردة  «فنحن إذا كن ا نخُدم الجزائر»            

د نوعه ووجه بالغته:  (4 ن البديعي  الوارد في العبارة الت الية من الفقرة الث انية وحد               استخرج المحس 
 . «تشقى القرية وتنحط   وبقدر قيام كل  واحد بأمر بيته تترق ى القرية وتسعد، وبقدر إهمال كل  واحد لبيته»

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 انتهى الموضوع الثاني


